
6ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΦΩΚΙΚΑ 2012  «ΝΙΚΟΣ	ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ»	

  3 έως 9 Σεπτεμβρίου 2012 
            ∆  Ι  Ο  Ρ  Γ  Α  Ν  Ω  Τ  Ε  Σ 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΦΩΚΙ∆ΑΣ        ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ      
 

   ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
 

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ Πνευματικό  Κέντρο  ∆ήμου   Άμφισσας  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 9 γύρων  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  3 Σεπτεμβρίου έως 9 Σεπτεμβρίου 2012  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Επιβεβαίωση συμμετοχών Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου έως τις 13:00 
Κλήρωση 1ου Γύρου Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 14:00  
 

Τελετή Έναρξης Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 16:30 
1ος Γύρος Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 17.00 
2ος Γύρος  Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 10:00 
3ος Γύρος Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 17:30 
4ος Γύρος Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 17.00 
5ος Γύρος   Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 17:00 
6ος Γύρος Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 10.00 
7ος Γύρος Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 17:00 
8ος Γύρος Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 17:00 
9ος Γύρος Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 10:00 
Τελετή λήξης Κυριακή  9 Σεπτεμβρίου 15:00 

 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 
Οι φιλοξενίες είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  
Για κάθε παίκτη με ELO πάνω από 2400 (για τις γυναίκες πάνω από 2200) , μπορεί να παρασχεθεί 
φιλοξενία κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά  στα τηλέφωνα 
Κων/νος Παπακωνσταντίνου  6932380187, Παν. Μεγαλιός  6945425745.  
  
Επίσης μπορούν να παρασχεθούν ειδικοί όροι φιλοξενίας κατόπιν συνεννόησης με το διοργανωτή για 
παίκτες που θα εκπροσωπούν διάφορους συλλόγους της χώρας.  
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά για 40 κινήσεις + 15 λεπτά για όλη την παρτίδα + 30 δευτερόλεπτα ανά 
κίνηση από την πρώτη κίνηση 
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. 
Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών από την 
έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:  
    α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους). 
    β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων) 
    γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). 
    δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της). 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Για την αρχική κατάταξη θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά: Α. Το Διεθνές ΕΛΟ 



και Τίτλος. Β. Το Εθνικό ΕΛΟ και Τίτλος Γ. Η Αλφαβητική ταξινόμηση σύμφωνα με την λατινική γραφή 
του ονοματεπωνύμου. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους τους σκακιστές/τριες, με 
θεωρημένο Αθλητικό Δελτίο της ΕΣΟ ή άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Θα οριστεί με νεώτερη προκήρυξη 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η αίθουσα των αγώνων κλιματίζεται και βρίσκεται στην 
κεντρική πλατεία της Άμφισσας.  
ΠΑΡΑΒΟΛΟ:  
Παράβολο 40€ για όλους τους παίκτες  
                          
ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ:  
 

  ΓΕΝΙΚΗ 
<2000 

Women 
Boys 

 U18 

1 
20% των 

παραβόλων 
6% των 

παραβόλων 
5% των 

παραβόλων 
4% των 

παραβόλων 

2 
15% των 

παραβόλων 
5% των 

παραβόλων
  

3 
10% των 

παραβόλων    
 

Ειδικό Έπαθλο: 
Κύπελλο και μετάλλιο για την καλύτερη παρτίδα, στη μνήμη 

ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
 

 
 

ΚΥΠΕΛΛΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
1ος Γενικής (κύπελλο-μετάλλιο)  
2ος – 3ος Γενικής μετάλλιο 
1η Γυναίκα μετάλλιο 
1ος Βετεράνος μετάλλιο 
1ος + 1η κάτω των 18 ετών (μετάλλιο) 
1ος + 1η κάτω των 16 ετών (μετάλλιο)
1ος + 1η κάτω των 14 ετών (μετάλλιο) 
1ος + 1η κάτω των 12 ετών (μετάλλιο) 
1ος + 1η κάτω των 10 ετών (μετάλλιο) 
2ος – 3ος και 2η -3η κάθε κατηγ. U18, U16, U14, 
U12, U10 μετάλλιο 

 
 
*  Στις ισοβαθμίες τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται με το σύστημα Χορτ (το 50% των επάθλων 
μοιράζεται ισόποσα και το άλλο 50% ανάλογα με τα κριτήρια ισοβαθμίας)  
*  Τα αγόρια και τα κορίτσια στις κατηγορίες  Κ.18, Κ.16, Κ.14 και Κ.12 θα κερδίσουν το έπαθλο της 
κατηγορίας στην οποία ανήκουν ηλικιακά. Αν όμως κάποιος αθλητής από αυτές τις κατηγορίες καταλάβει 
θέση που δικαιούται χρηματικό έπαθλο, τότε παίρνει και το χρηματικό έπαθλο και το έπαθλο της 
κατηγορίας στην οποία ανήκει ηλικιακά.  
* Σε περίπτωση που αθλητής ή αθλήτρια δικαιούται δύο χρηματικά έπαθλα του αποδίδεται το υψηλότερο.  
 
 
 



ΔΙΑΜΟΝΗ: Η διαμονή είναι ελεύθερη και μπορείτε να κάνετε απευθείας κράτηση με τα ξενοδοχεία ή τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια της επιλογής σας. 
 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Τιμές ανά διανυκτέρευση , χωρίς πρωινό 

 Τηλέφωνο Μονόκλινο ∆ίκλινο Τρίκλινο Τετράκλινο 
ΑΜΦΙΣΣΕΟΥΜ 
(Άμφισσα)   

2265022161 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου 

ΓΑΛΗΝΗ 
(Ιτέα)  
http://www.web-
greece.gr/hotels/galini/index_gr.htm 

2265032278 
2265032985 

Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου 

ΝΑΥΣΙΚΑ – ΞΕΝΙΑ beach 
(Ιτέα) 
http://www.nafsikapalace.gr 

2265033300 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου  

ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ BEACH 
(Ιτέα)  
www.trokadero.gr 

2265033105 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
(Ιτέα) 

2265032216 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου 

«∆ΡΥΣ» 
(Σερνικάκι, 4χλμ από Άμφισσα)  
www.kelaristudios.gr 

2265029492 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου 

ΞΕΝΩΝΑΣ «ΜΠΡΑΟΥΖΟΥ» 
(Χρισσό , 7΄ από Άμφισσα)  
 

2265083220 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου 

EUROPA BEACH  
(Γαλαξίδι) 
www.hoteleuropabeach.gr  

2265042288 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου 

Hermes Delphi Hotel   
www.booking.com/hotel/gr/hermes-
delphi.el.html  

2265082318 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου 

«ΚΟΥΡΟΣ»    
(∆ελφοί ,  12΄ από Άμφισσα) 
www.kouroshotels.gr  

2265082473 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ AUANNIS Ιτέα 2265032555 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση 
∆ΕΛΦΟΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ  
http://www.delphicamping.com 

2265082209 Για τις τιμές απευθυνθείτε στη διεύθυνση  

* Η πόλη της Ιτέας απέχει 10΄ από το χώρο των αγώνων 
 
                 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις κατά της απόφασης διαιτητή υποβάλλονται εγγράφως στο Διευθυντή Αγώνων 
το αργότερο τριάντα (30) λεπτά μετά τη λήξη του γύρου και συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο 50 
ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης. 
Τυχόν ενστάσεις θα εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων με δύο αναπληρωματικά μέλη η 
οποία θα οριστεί  από τον Διευθυντή αγώνων πριν την έναρξη του 1ου   γύρου. Οι αποφάσεις της 
επιτροπής θα εκδίδονται αυθημερόν και πριν την κλήρωση του επόμενου γύρου, είναι δε οριστικές και 
αμετάκλητες. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αθλητής ή αθλήτρια που ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα θεωρείται ότι αποχώρησε από 
το τουρνουά, εκτός αν η απουσία του θεωρηθεί αιτιολογημένη. 
Επιτρέπεται σε κάθε παίκτη μία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογημένη. 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους 
κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων. 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας χρειάζεται η κατάθεση παραβόλου σε έναν από τους παρακάτω 
λογαριασμούς μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου.  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK  αρ. λογ/σμού 0026-0417-00-0100219738 
                                             IBAN  GR1702604170000000100219738 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ αρ. λογ/σμού 00089149976-8 



        IBAN  GR9709660530000000891499768 
 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τη ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και στείλτε την μαζί με την απόδειξη 
κατάθεσης παραβόλου στα παρακάτω  e-mail: protamfissas@yahoo.gr , panmeg_2000@yahoo.co.uk  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:  
Κων/νος Παπακωνσταντίνου  6932380187, Ιωάννα Λαζογεώργου 6937465325  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: www.eskachess.gr                          
                                                                  

 
 

  Το ∆.Σ.  της Ε. ΣΚ. Α. 
 
 


